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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Kate Anne Oliveira (Turma Re-
cursal), Amilton Silva de Carvalho 
(Barreiras) e Marli Bastos Queiroz 
Barreto (11ª Vara). Amanhã:  Allan 
Cavalcante de Oliveira (Paulo Afon-
so), Larissa Povoas de Souza (Jua-
zeiro), Adriele Rodrigues de Andrade 
(Teixeira de Freitas), Amanda Gomes 
(NUCJU) e Patricia Oliveira da Silva 
(2ª Vara).Parabéns!!!

Seleção de servidores 
para horas-extras na 

15ª Vara de JEF
A 15ª Vara (JEF) seleciona servidores, 

preferencialmente com experiência em ga-
binete, para, de forma excepcional e tem-
porária, prestarem horas-extras na referida 
Unidade até o dia 19/12, sem prejuízo de 
sua jornada normal em sua lotação de ori-
gem. Os interessados devem contar com a 
aquiescência de sua chefia imediata. Ou-
tros esclarecimentos podem ser obtidos 
através do e-mail cristiano.santana@trf1.
jus.br ou pelo telefone 3616-4660.

NUASG alerta sobre 
recebimento adequado 

de documentos 
e processos

Com a finalidade de preservar a segu-
rança no encaminhamento de material e 
otimizar os serviços referentes ao trâmite 
de documentos e processos nesta Seção 
Judiciária, o NUASG solicita que o ser-
vidor, prestador de serviço ou estagiário 
que recebe correspondência externa ou 
processos da SECAM deve indicar impre-
terivelmente para a devida identificação, a 
data de recebimento, seu nome completo e 
legível e a matrícula, além de sua rubrica 
ou assinatura. Em geral, é indicado que o 
recebedor utilize carimbo com seus dados 
(nome completo e matrícula), sobre o qual 
deve se apor assinatura ou rubrica.

Infelizmente, ainda há o hábito de re-
ceber documentos e lançar meramente 
uma rubrica com o número de matrícula, 
às vezes ilegível, o que inviabiliza a iden-
tificação do recebedor e prejudica todo o 
sistema de encaminhamento de material.

Livros de protocolo e guias diversas 
ou avisos de recebimento que não cons-
tarem tais dados, doravante serão devol-
vidos ao recebedor para a devida identi-
ficação.

Subseção Judiciária de 
Campo Formoso realiza 
mutirão de audiências

A Subseção de Campo Formoso realiza 
de 9 a 14/12 mutirão de audiências do JEF 
Adjunto sob a coordenação do juiz federal 
Evandro Reimão dos Reis e participação 
dos juízes federais Eduardo Gomes Car-
queija e Marcel Peres de Oliveira

De acordo com orientação da desem-
bargadora federal Neuza Alves, coor-
denadora dos JEFs da 1ª Região, todos 
os processos deverão ser sentenciados 
em audiência; dos termos de audiência/
sentença deverão constar, nos casos de 
acordo, a renúncia do prazo de recursos 
de ambas as partes, e, consequentemen-
te, o trânsito em julgado e as sentenças 
deverão ser líquidas.

Para fins de registro histórico no memo-
rial dos Juizados, deverão ser encaminha-
das fotografias representativas do evento.

Seção Judiciária da Bahia instala 
24ª Vara e 3ª Turma Recursal

Mais reforço para a recu-
peração de créditos públicos e 
para a entrega efetiva da pres-
tação jurisdicional à população 
atendida pelos JEFs chegou à 
Seção Judiciária da Bahia com 
a instalação da 24ª Vara e da 3ª 
Turma Recursal na última sexta-
feira, 6/12, pelo presidente do 
TRF1, desembargador federal 
Mário César Ribeiro.

Além da nova vara federal, 
especializada em execução, a 8ª 
Vara também foi convertida em 
vara de execução num esforço 
para baixar um acervo que beira 
os 92 mil processos.

Na avaliação do presidente 
Mário César Ribeiro, a execução fiscal é 
um dos grandes gargalos da Justiça Fede-
ral que necessita ser corrigido. “Ela vive 
uma crise e há clamor no sentido de que 
seja implantada uma nova cultura que 
torne efetiva a cobrança dos créditos de-
vidos ao Estado”.

Preocupado, o magistrado apresentou 
dados do IPEA que apontam a inadimplên-
cia como causa de consideráveis perdas 
de recursos por parte da União. “A cada 
350 reais de tributos recolhidos aos co-
fres públicos, 100 deixam de ingressar, 
por inadimplência, tendência que se ob-
serva ser crescente. Tal quadro mostra-se 
preocupante, pois o valor da dívida ativa 
corresponde à metade do PIB nacional e a 
União só consegue recuperar pouco mais 
de 25% dos valores ajuizados!”, afirmou.

Ao falar da instalação da 3ª Turma Re-
cursal, o presidente lembrou dos Juizados 
Especiais Federais e  das Turmas Recursais 

como solução inteligente para dar efetivida-
de à prestação jurisdicional.

O diretor do Foro, juiz federal Ávio No-
vaes, iniciou seu discurso pedindo um mi-
nuto de silêncio em memória do líder sul 
africano e Prêmio Nobel da Paz, Nelson 
Mandela, falecido na véspera.

O magistrado também comemorou a 
instalação da 24ª Vara Federal da Bahia e 
a conversão da 8ª Vara em vara de execu-
ção. “Isso significa que nós vamos dividir 
a prestação jurisdicional que antes era re-
alizada apenas em três varas”.

Um reforço e tanto para amenizar pro-
blemas de adoecimento dos servidores, 
mais notadamente os das varas de execu-
ção fiscal, como foi mostrado no estudo 
que lhe foi levado pelo Comitê Vida Legal  
da Bahia, que “apontam para os riscos de 
adoecimento em razão da atividade labo-
rativa, por força da carga exaustiva e a 
ausência de recursos que possibilitem a 
redução do hiato entre a atividade execu-
tada e a demanda diária de trabalho”.

Para o magistrado, com mais duas va-
ras especializadas, o servidor estará me-
lhor. “Nós vamos ter um divisão equitativa 
e todos vão ganhar: a Justiça Federal, seus 
juízes e servidores, os jurisdicionados e a 
União, que é a detentora dos créditos tri-
butários e não tributários que transitam 
nessas varas de execução fiscal”, afirmou.

Sobre a 3ª Turma Recursal, o diretor 
do Foro registrou sua satisfação com os 
resultados do trabalho dos JEFs perante 
a sociedade e com a inauguração de mais 
uma Turma Recursal. “A Seção Judiciária 
da Bahia pagou de 2002 até hoje 1 bilhão 
e 250 milhões para a população sofrida 
de nosso estado. Isso significa valor maior 
do que o fundo de participação de mui-
tos municípios do nosso estado, ou seja, o 
que a justiça destina com essas sentenças 
gera emprego, renda, melhoria da nossa 
população, principalmente a de baixa ren-
da, porque nesses juizados nós julgamos a 
concessão de aposentadoria rural, aposen-
tadoria por invalidez, auxilio-doença, salá-
rio maternidade e tantos outros por quais 
clama a nossa comunidade”, destacou.

Também comemorou a instalação da 3ª 
Turma Recursal a coordenadora dos JEFs 

da Primeira Região, desembar-
gadora federal Neuza Alves. “Ela 
vem desafogar todo o congestio-
namento que estava ocorrendo 
e evitar que mais congestiona-
mentos ocorram; vem para evitar 
os gargalos na entrega da pres-
tação jurisdicional”, explicou a 
magistrada, para quem a insta-
lação é uma conquista de todos. 
“Tudo isso é um objetivo que é 
do Tribunal, é dos julgadores e, 
principalmente, da sociedade, 
pacificar entendimentos, esta-
belecer regras, dimensionar o 
direito de cada um (...) e isso é 
fundamental”.

A 3ª Turma Recursal da Bahia 
será integrada pelos juízes fede-

rais Ailton Schramm de Rocha, presidente; 
Leonardo Tocchetto Pauperio e Marla Con-
suelo Santos Marinho, membros efetivos; e 
Clara Santos Pimenta Alves, suplente.

A 24ª Vara Federal terá seus primeiros 
passos conduzidos pela juíza federal Cyn-
thia Lopes até que seja designado titular 
para assumí-la. Mais 16 servidores refor-
çam a equipe, entre removidos e empossa-
dos. “Esta vara vem trazer um alento aqui 
para a Bahia que estava com as três varas 
de execução fiscal com numero excessivo 
de processos”, disse a magistrada.

Ao longo desta semana o expediente 
será suspenso para a redistribuição dos 
processos das três varas para as duas no-
vas unidades, de modo que as cinco varas  
de execução da Bahia fiquem com número 
de processos equivalentes. “Vai tirar aque-
la sobrecarga que havia de processos em 
uma vara só; estamos imaginando cerca 
de 7 mil processos de tramitação ajustada 
para cada vara”. 

Para a juíza federal Cynthia Lopes, to-
dos ganham com a nova vara. “Ganha a 
União e, consequentemente, a sociedade, 
que consegue arrecadar os tributos que 
são cobrados nessa via judicial”.

Compuseram a mesa de honra, ainda, o 
representante do governador da Bahia, se-
cretário de justiça Almiro Sena; o represen-
tante do TJBA, desembargador Edmilson 
Jatahy Fonseca Junior; a desembargadora 
federal Neuza Alves; a coordenadora dos 
JEFs da Bahia, Cláudia Tourinho Scarpa; 
a coordenadora da Turmas Recursais da 
Bahia, Sandra Carvalho; a juíza federal 
Cynthia Lopes; o presidente da 3ª Turma 
Recursal, Ailton Shramm de Rocha; o pro-
curador-chefe da PRR/BA, Pablo Barreto; 
e o representante do Conselho Federal da 
OAB, José Maurício Coqueiro.

Também prestigiaram a solenidade ou-
tras autoridades, entre elas juízes federais, 
o juiz do TRT5 Gilmar Carneiro, o secretá-
rio-geral do TRF1, o presidente da Comis-
são de Instalação das Varas Federais, e a 
diretora da SECAD, Sandra Barco. 

Ao final, a Caixa Econômica Federal 
ofereceu um coquetel aos presentes.

Fonte: TRF1


